RESERVA MONÒLEGS - Poliesportiu Municipal.(Espectacle del diumenge 18 d'octubre «EUGENI ALEMANY» a les 19.00 h)
REGIDORIA DE FESTES
NOM I COGNOMS
DEL SOL·LICITANT

TELÈFON DE
CONTACTE

NOM i COGNOMS
D’ACOMPANYANTS
MÀXIM (3 persones)

DATA
RESERVADA
18 d'octubre

NORMES, PREVENCIÓ COVID I ALTRES:
1- La persona sol·licitant i acompanyants, es compromet a no assistir si té algun símptoma típic de Covid. (Febre,
dificultats o molèsties respiratòries, dolor muscular general, absència d’identificació d’olors i sabors...).
2- És obligatori l’ús de mascareta per assistir a l'acte.
3- Caldrà mantenir les distàncies de seguretat, mínim 1,5 metres.
4- En el supòsit d’una reserva de diverses persones, hauran d’ aplegar juntes totes, i es prendrà la temperatura a
l'entrada, i seguirà els protocols previstos per l'organització en aquest cas, l'ajuntament.
5- L'ajuntament es reserva el dret a cancel·lació o ajornament, i no es guardarà la plaça, sinó s’arriba amb la puntualitat
indicada en el punt següent.
6- Es prega màxima puntualitat, ja que una vegada començat l'acte, i passats 10 minuts, no es podrà accedir al recinte.
7- L’assistència a l’acte implica l’obligació de fer la reserva prèvia pels mitjans que es faciliten (web, correu
electrònic...)
8-Només es podrà accedir sense cita prèvia al recinte en cas de no haver completat l'aforament previst.
9- A l’entrada hi haurà l’obligació de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
10- La sol·licitud de reserva d'assistència, queda supeditada a què finalment es puga realitzar l'acte, i a què el nombre de
peticions no supere l'aforament previst per a cada espai. Una vegada s'aplegue a la quantitat de persones màxima
prevista, ja no es tindran en compte les sol·licituds que arriben a partir de completar l'aforament.
ES PREGA GUARDAR EL CORREU DE CONFIRMACIÓ DE RESERVA, o el document en pdf que haureu omplert
o imprés,. Les sol·licituds de reserves s'atendran fins el darrer dia laboral previ a l'acte, fins les 12.00 h.
Contactes: Cultura i Festes.
Telèfon informació: 96 285 02 55, Horari: de 08.00 h a 13.30 h.
Correu electrònic: festes@oliva.es
Web: www.oliva.es
https://www.facebook.com/festes.oliva/

